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Lectio divina – metoda osobistego studium Pisma Świętego 
 
Mnisi znali dwa sposoby medytacji Słowa Bożego: ruminatio – przetrawianie Słowa Bożego 
poprzez jego ciągłe powtarzanie oraz lectio divina – Bożą lekturę, w której chodziło o to, aby 
wszystkie słowa Biblii rozumieć jako drogę do Boga, jako opis drogi duchowej. Kluczowe jest tu 
pytanie: kim jestem, co jest tajemnicą mojego życia, kim i czym stałem się dzięki Jezusowi 
Chrystusowi? Kiedy bowiem poprzez medytację poczuję, kim jestem, zmieni się także moje 
działanie w świecie. 
 
Kilka uwag o miejscu modlitwy, czasie oraz pozycji modlitewnej.  

1. Miejsce – idealne to kościół czy kaplica z wystawionym Najświętszym Sakramentem. W 
praktyce będzie to każde miejsce, w którym znajdziemy choć odrobinę wyciszenia. 

2. Czas – przynajmniej kwadrans. Dobrze jeśli będzie to pół godziny. Pora dnia nie jest 
istotna, ważne tylko, byśmy byli przytomni i w czasie modlitwy nie zasnęli. 

3. Pozycja w czasie modlitwy – godna i wygodna. Można klęczeć, siedzieć na małej 
ławeczce, można też zwyczajnie usiąść na wygodnym krześle przy stole.  

 
Przebieg lectio divina 
Istotą tej metody jest jej podział na kilka części: 

1. Czytanie (lectio), 
2. Medytację (meditatio), 
3. Modlitwę (oratio) i trwanie przed Bogiem (contemplatio). 
4. Działanie (actio) 

 
Całość powinna być poprzedzona chwilą wyciszenia, skupienia, prośbą skierowaną do Ducha 
Świętego o dobre owoce. Na zakończenie powinniśmy podziękować Bogu oraz dokonać refleksji 
nad naszą modlitwą – jak się czuliśmy, co było dobre w tej modlitwie a co należałoby w niej 
poprawić w przyszłości. 
 
Lectio – Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch 
Święty.  
 
Wybieramy dłuższy fragment tekstu. Nie zakładamy, że przeczytamy go w całości. Może się 
zdarzyć, że już pierwszy werset będzie tym fragmentem nad którym powinniśmy zatrzymać się 
dłużej. Czytam Pismo Święte powoli i uważnie, nie po to, by pomnożyć swoją wiedzę, lecz by 
spotkać Boga w Jego Słowie. W czytaniu chodzi bowiem o znalezienie takiego fragmentu (zwykle 
będzie to jeden werset), który nas poruszy. To poruszenie może mieć bardzo różny charakter. 
Może to być ciekawość, niezrozumienie, pociecha, piękno, niepokój. Poruszenie jest 
świadectwem, że ten werset jest dla nas osobiście ważny. Bardzo ważną informacją jest złość lub 
agresja rodząca się podczas czytania Słowa Bożego. Oznacza ona bowiem, że Jezus w Słowie 
Bożym dotyka jakiejś nieuporządkowanej dziedziny naszego życia. Jest bardzo istotne zwrócenie 
uwagi na uczucia, które nam towarzyszą. Nie mamy wpływu na uczucia, które się rodzą. Są 
ważne ponieważ, ukazują nam one stan naszego serca. Nie ma uczuć dobrych i złych, ponieważ 
są one obojętne moralnie. Jeżeli rodzi się uczucie zazdrości lub niechęci to nie jest to grzechem. 
Materią grzechu będzie dopiero nasza odpowiedź na to uczucie. 
 

Znalezienie tekstu, który Cię porusza jest sygnałem, że kończy się etap lectio. 

 
  



 

 

Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.  
 
Pierwotne, łacińskie znaczenie tego słowa to „powtarzanie”. W tej części koncentrujemy się na 
znalezionym urywku. Czytamy go wielokrotnie, powoli, jakby smakując – całość wersetu lub jego 
fragmenty. Czytając możemy akcentować różne części i wyrazy wersetu. Prawdopodobnie 
nauczymy się w ten sposób wersetu na pamięć. Powtarzajmy go zatem także w myśli – może nam 
pomóc zamknięcie oczu. Angażujmy na tym etapie nie tylko rozum ale także i serce. Można się 
zastanowić, dlaczego ten fragment mnie zainteresował, pytać się co ten fragment mi mówi, 
objawia, komunikuje. Ważne jest aby medytować tylko jeden fragment. Jeśli poruszyło cię więcej 
fragmentów, zatrzymaj się na pierwszym, pozostałe w tej medytacji cię nie interesują. 
 
Oratio – Teraz ty mów do Boga a jeśli zabraknie Ci słów to trwaj przed nim bez słów 
(contemplatio).  
 
Na pewnym etapie medytacji zamienia się ona w modlitwę. Będzie ona miała spontaniczny 
charakter. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. 
Módl się prosto i spontanicznie. Czasami będzie to nasza aktywność, ale możemy też być 
„porwani” przez Boże natchnienie. Wtedy modlitwa stanie się bardziej działaniem Boga w nas niż 
naszym działaniem. Trudno przewidzieć, co przyniesie modlitwa, jaki dokładnie charakter i 
kierunek przybierze. Może to być zarówno przebłaganie, prośba jak i dziękczynienie i uwielbienie. 
Może mieć także charakter krótkiej, żarliwej modlitwy, proszącej Boga, by ukoił moja tęsknotę, by 
pozwolił się doświadczyć i ujrzeć. Na lub po etapie oratio - Twojej modlitwy do Boga, którą 
wzbudziło rozważanie danego fragmentu  - może przyjść czas, że braknie Ci słów. Trwaj wtedy 
przy Bogu bez słów - wtedy modlisz się samą swoją obecnością a Duch Święty działający w Tobie 
będzie kierował do Boga taką modlitwę, która Jemu się podoba: "Podobnie także Duch przychodzi 
z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch 
przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika 
serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8, 26-28) 
 
W każdej głębokiej ludzkiej relacji przychodzi etap rozumienia się bez słów. Tak samo jest 
Bogiem. Ani On nic nie musi mówić, ani ja. Jesteśmy ze sobą razem. I to wystarczy.  
 
Actio – Pytaj siebie: „Co mam zrobić?”.  
 
Ostatni etap lectio divina to zaproszenie do działania, zgodnie z napomnieniem św. Jakuba: 
"Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.  
Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka 
oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, 
jakim był" (Jk 1, 23-24).  
Zadaj sobie pytanie, czy przez to rozważanie Bóg wzywa Cię do podjęcia jakiegoś postanowienia, 
zadania, porozmawiania z kimś, przebaczenia komuś, pomocy komuś. Jeśli tak, to zapisz sobie 
konkretny fragment, który Cię porusza do działania albo to, co chcesz uczynić. Po pewnym czasie 
będziesz wyraźnie widział jak Bóg Cię prowadzi. 
 
Nie zawsze lectio divina będzie kończyło się podjęciem konkretnego postanowienia i wykonaniem 
konkretnego działania. Doświadczenie pokazuje jednak, że praktykowanie tej metody przebywania 
ze Słowem Bożym po pewnym czasie przemienia człowieka, porusza go, przekonuje o tym co 
prawdziwe i ważne, daje światło do podejmowania właściwych decyzji życiowych i zaprasza do 
podejmowania zmian. 
 
Jeśli jednak po wielokrotnym jej praktykowaniu nigdy nie będziesz się czuł poruszony i wezwany 
do konkretnego czynu, to może znaczyć, że Twoja modlitwa ze Słowem ma charakter czysto 
akademicki, nie przemienia Twojego serca, nie prowadzi do nawrócenia i nie dotyka Ciebie w 
Twojej własnej historii życia. 
  



 

 

26.07.2015, niedziela  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO MIEĆ W SOBIE ŻYCIE 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana 6,1-15 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym 
słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy 
poniższego rozważania: 

 Dzisiejszy fragment Słowa Bożego mówi nam o tym, że Bóg chce nas nasycić, spełnić 
nasze pragnienia, dał im tyle, ile kto chciał. Bóg jest bardzo hojny i jest w stanie nas 
uszczęśliwić. Problem jednak w tym, czy my tego chcemy? Często wydaje się nam, że coś 
jest nam niezbędnie potrzebne, a jednocześnie zagłuszamy nasze rzeczywiste pragnienia. 
Na czym skupiamy  swoją uwagę i energię? Co jest naszym pragnieniem? Praca, 
pieniądze, piękny wygląd, niesprawiające problemów dzieci, zdrowie? Jezus może nam 
dać to wszystko, rozdając chleb zgłodniałym pokazał, że może, i często daje, a jeżeli nie, 
to tylko dlatego, żeby nam nie zrobić w ten sposób krzywdy. Dobrze wiemy, że największa 
pustynia duchowa i utrata sensu życia dotyka bogate, konsumpcyjne społeczeństwa On 
chce nam dać prawdziwe szczęście. Tylko czy my tego chcemy od Jezusa? 

 Bóg ofiarowuje nam życie wieczne, i nie chodzi tu o czas, ale o pełnię życia, to znaczy, że 
wszystko żyje: duch, psychika, serce, ciało. Czy my to przyjmujemy? Czy mamy w sobie 
życie, pełnię radości, szczęście płynące z Dobrej Nowiny? A może chrześcijaństwo stało 
się dla nas zbiorem przepisów, które trzeba przestrzegać  i wszystko wydaje się nam w nim 
przygnębiające i martwe? Może przytłoczyły nas nasze problemy? Bóg mówi dzisiaj do 
nas: zostaw to wszystko, zaufaj mi, zapragnij pełni życia, jesteś moim synem, dziedzicem i 
chcę abyś z tego korzystał! Tylko chciej tego pragnąć. 

 Zbliżało się właśnie żydowskie święto Paschy. Jezus rozmnożył chleb by pokazać, że sam 
jest chlebem z nieba i w Nim jest życie. On dał się nam całkowicie po to, byśmy już nie byli 
głodni. Nie musimy szukać pełni tam, gdzie jej nie znajdziemy Uważajmy, by nie pochłonął 
nas konsumpcjonizm. Zobaczmy, o co się modlimy? Jezus w mowie wygłoszonej 
następnego dnia po rozmnożeniu chleba mówi, że trzeba zdobyć pokarm, który trwa na 
wieki, poprzez wiarę w Tego, którego Bóg posłał. Warunkiem jest więc wiara. Prośmy o 
wiarę i pragnienie pełni życia. 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa 
przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, „ukaż mi 
ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie i wieczną rozkosz po Twojej prawicy” (Ps 16) 

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

Actio (działanie) 

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia  jakiegoś konkretnego 
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?  



 

 

27.07.2015, poniedziałek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PIELĘGNOWAĆ BOŻE KRÓLESTWO 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 13, 31-35 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

 Obie przenośnie - ziarno gorczycy i zakwas wskazują na wielką siłę drzemiącą w czymś 
małym i niepozornym. Miara mąki wynosiła 12 litrów, więc 3 miary to dość duża ilość. 
Podobnie jak małe ziarenko, z którego wyrasta drzewo. Jednak aby tak się stało, 
potrzebna była decyzja i wykonanie jej - zasianie ziarna i włożenie zakwasu do mąki. 
By królestwo mogło zacząć wzrastać we mnie potrzebna jest moja decyzja i 
konsekwentne jej wykonanie. Jaka to decyzja? O to trzeba zapytać Pana Jezusa. Może 
tym ziarenkiem jest codzienna modlitwa - po ludzku coś tak małego, zmarnowanie 
konkretnego czasu, oddawanie go Bogu konsekwentnie każdego dnia. Może ten czas 
powinien być dłuższy, może to decyzja o regularnej częstszej spowiedzi, albo inna, jaką 
podpowie Duch Św. Czy widzę, do czego mnie Pan wzywa, aby Jego królestwo mogło 
się we mnie rozrastać?  

 Obie przenośnie wskazują także na proces wzrostu królestwa. Potrzeba cierpliwości, 
pokornego znoszenia słabości swoich i bliźnich, a z drugiej strony wielkiej wytrwałości, 
by to boże życie w sobie pielęgnować. Zarazem jednak ten wzrost powinien być 
widoczny. Czy widzę zmiany w swoim sercu, wierze, obcowaniu z ludźmi, jakie się 
dokonały w ciągu ostatniego roku, paru lat? Rzadko kiedy doświadczamy 
rewolucyjnych przemian z dnia na dzień, ale jeśli nic się nie zmienia przez cały rok, 
kilka lat, to może oznaczać, że jednak nie zasialiśmy tego ziarenka gorczycy, albo nie 
dbaliśmy o nie i obumarło. Ktoś powiedział, że życie duchowe jest jak ruchome schody 
jadące w dół - jeśli nie prę mocno do przodu, to znaczy, że się cofam. Jak oceniam 
swoje życie z Bogiem, relację z Jezusem - czy widzę wzrost? 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Panie Jezu, pokaż czego mi brakuje, by Twoje królestwo mogło jeszcze bardziej się we 
mnie rozrastać.  

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

Actio (działanie) 

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia  jakiegoś konkretnego 
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?  



 

 

28.07.2015, wtorek  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO STĄPAĆ ZA JEZUSEM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 13, 36 - 43 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

 "On odpowiedział : tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, 
dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. 
Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami 
są aniołowie". Jezus mówi nam wprost jak wygląda świat. Wszyscy jesteśmy dziećmi 
ojca w Niebie, ale nie wszystkie dzieci szanują ojca a są i takie, które współpracują z 
nieprzyjacielem. Czy jestem dobrym dzieckiem swego Ojca czy jest On dla mnie 
obojętny? A może zaczynam współpracować z Jego nieprzyjacielem? 

 "Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn 
Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i 
tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie 
płacz i zgrzytanie zębów". Wszystko jest bardzo jasne. Jeśli będę słuchał nieprzyjaciela 
skończę jak chwast wrzucony w piec. Czy mogę jeszcze wątpić? Nie ma trzeciej drogi. 
Jest trudna ścieżka Syna człowieczego i autostrada diabła. Na której jestem? 

 "Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie 
najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego 
spichlerza" (Mt 13, 30). Zgodnie z wolą Bożą dobry i zły żyją obok siebie aż do dnia 
sądu. Każdy dobry może stać się złym a każdy zły może się nawrócić. Po której stronie 
jestem dzisiaj? Czy na pewno po tej dobrej? 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Jezu chcę iść za Tobą bo Ty prowadzisz do Domu Ojca.     

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

Actio (działanie) 

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia  jakiegoś konkretnego 
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?  



 

 

29.07.2015, środa , Wspomnienie św. Marty 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM ZAWIERZYĆ BOGU I JEGO PLANOM 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Jana 11, 19-27 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

 Dziś w kościele wspominamy Martę, siostrę Marii i Łazarza. Ją to Jezus napomniał w 
czasie wcześniejszej wizyty, że troszczy się zbytnio o sprawy tego świata, zamiast jak 
Maria usiąść u stóp Nauczyciela i słuchać. Proszę zwróć uwagę jednak, jak zachowuje 
się Marta, gdy dowiaduje się, że Jezus zbliża się do ich miasteczka? Jaka jest różnica 
w jej postawie, bo przecież i teraz ma dom pełen gości (patrz J 11,19). Tym razem 
czytamy, że „wyszła Mu na spotkanie” (J 11,20) i padła do stóp. Moim zdaniem wyraziła 
tym czynem, że Jezus jest jej Panem i najważniejszą osobą w życiu. To świadectwo 
zmiany patrzenia, w którym nie sprawy tego świata, lecz Bóg jest najważniejszy. 

 Dla mnie ten fragment oraz cały rozdział, to  przewodnik dla proszącego w modlitwie 
człowieka. Zwróć uwagę, że gdy Łazarz zachorował jego siostry posłały po Jezusa (J 
11.3), czyli poprosiły o interwencje Boga. Co robi Jezus, gdy dowiaduje się o ciężkiej 
chorobie Łazarza, którego tak miłuje (J 11.6)? Jezus jednak zostaje tam, gdzie 
przebywa, bo dobrze wie kiedy i jak zadziałać (J 11.7,14-15). Mamy więc prośbę o 
działanie Boga i brak jego reakcji. Można by powiedzieć „Panie tak nas miłujesz a nie 
uzdrawiasz?”. Łazarz umiera i wydaje się, że wezwanie Jezusa było nieskuteczne, 
przybywa, ale za późno! Co robi jednak Marta? Ona mówi „«Panie, gdybyś tu był, mój 
brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił 
Boga” (J11.21). Tymi słowami wyznaje, że wierzy w plan Boga, który niekoniecznie 
pokrywa się z tym, co ona pragnęła. To jest wielka pokora, której uczy mnie Marta. 
Pokazuje mi, że Bóg wie o mnie wszystko i realizuje swój plan, jeśli tylko mu pozwolę. 
Nie zawsze będzie to tak, jak ja chcę i w tym czasie, gdy tego oczekuję. Gdy w to 
uwierzę, to Jezus obiecuje mi „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie 
wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na 
wieki. Wierzysz w to?” (J 11.25-26). No właśnie… „Wierzysz w to?” 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Panie Jezu proszę przymnóż mi wiary i pokory, bym mógł otwierać się w swoim życiu na 
Twój Boski plan wobec mnie. 

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

Actio (działanie) 

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia  jakiegoś konkretnego 
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?  



 

 

30.07.2015, czwartek  

CHODZIĆ W DUCHU, TO NIE OCENIAĆ DRUGIEGO CZŁOWIEKA 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Ewangelia według św. Mateusza 13,47-53 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

 Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby 
wszelkiego rodzaju; To znaczy, że Królestwo Boże jest dla wszystkich. Bóg swoją 
miłością pranie złowić każdego człowieka. Nie każdy jednak może wejść do nieba. Zły 
człowiek, nie może tam się dostać. Bo gdyby do nieba dostała się choć odrobina zła, 
niebo nie byłoby niebem. Ale póki sieć jest w wodzie, to zbierają się w niej wszystkie 
ryby, nie ma rozdzielenia dobrych od złych. Taką siecią jest Kościół, w którym mogą się 
znaleźć rozmaici ludzie. Jednak sama przynależność do wspólnoty Kościoła nie daje 
jeszcze gwarancji zbawienia. Decyzja o tym, kto zostanie zbawiony będzie podjęta na 
sądzie ostatecznym. A tam nie będziemy sądzeni z przynależności do Kościoła lecz z 
wiary i miłości drugiego człowieka. Jakim jestem członkiem Kościoła: czy tylko 
niedzielnym katolikiem przychodzącym na Mszę świętą dla spełnienia obowiązku, czy 
żyję przykazaniami na co dzień? 

 wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych; na sądzie ostatecznym źli 
ludzie zostaną oddzieleni od dobrych. To będzie trudne zadanie, bo my jako ludzie 
mamy w sobie mieszankę dobra i zła, żyjemy w ciągłym rozdarciu pomiędzy dobrem i 
złem. Bardzo często, aby zagłuszyć w sobie wyrzuty sumienia, wybielić swoje 
przewinienia sami przyjmujemy role aniołów i wyszukujemy wśród ludzi tych „złych”, 
podkreślając ogrom ICH grzechów, widząc drzazgę w oku brata, nie dostrzegając belki 
we własnym (por. Mt 7,3). Przyjmując taką postawę krzywdzimy ich bardzo często 
poprzez niesłuszne, subiektywne i bardzo często raniące osądy. Bo te ludzkie 
perspektywy oceniania z pewnością niewiele będą miały wspólnego z Boską 
perspektywą miłosierdzia i sprawiedliwości. Czy ulegam pokusie osądzania bliźnich za 
ich czyny? Czy naprawiam krzywdy w ten sposób wyrządzone? 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Jezu, pomóż mi patrzeć na drugiego człowieka Twoimi oczami: oczami miłości. 

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

Actio (działanie) 

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia  jakiegoś konkretnego 
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?  



 

 

31.07.2015, piątek , świetego Ignacego z Loyoli 

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODKRYĆ CZASY ŚWIĘTE W SWOIM ŻYCIU 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Kapłańska 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

 Czasy święte dla chrześcijanina wyznacza rok liturgiczny. Fundamentem niedzieli, ale 
także świąt wielkanocnych jest doświadczenie paschy Jezusa Chrystusa, czyli Jego 
cierpienia, śmierci, zmartwychwstania, wniebowstąpienia i zesłania Ducha Świętego. 
Niedziela jest podstawowym świętem chrześcijańskim, które ukazuje w pigułce 
najważniejsze wydarzenie - paschę Jezusa. Dla Żydów podstawowym świętem była 
Pascha, czyli celebrowanie duchowe pamiątki wyjścia z niewoli egipskiej. 

 Właściwe świętowanie niedzieli to celebrowanie Eucharystii, która uobecnia paschę 
Jezusa. To zaproszenie najpierw do duchowego doświadczania cierpienia i śmierci w 
swoim życiu. Jak długo człowiek nie doświadcza cierpienia i śmierci (w formie różnych 
trudności dnia codziennego) i nie łączy jej z Jezusem Chrystusem tak długo nie będzie 
mógł zmartwychwstać. Aby móc celebrować Eucharystię w swoim życiu potrzebujemy 
przebaczać i błogosławić, ale także dziękować i uwielbiać Boga żywego w maszym 
życiu. 

 Czasy święte podkreślają pierwociny dla tego, który jest Stwórcą i Wyzwolicielem. Autor 
Księgi Kapłańskiej pisze bowiem: Kiedy wejdziecie do ziemi, którą Ja wam dam, i 
zbierzecie plon, przyniesiecie do kapłana snop jako pierwociny waszego plonu. On 
dokona obrzędu kołysania snopa przed Panem, aby był przez Niego łaskawie przyjęty. 
Bóg żywy nie chce od nas ochłapów czasu, umiejętności, zdolności czy pieniędzy. 
Doba ma 1440 minut. Dziesięcina z doby to 144 minuty, czyli 2 godziny i 24 minuty. Ile 
czasu oddajesz Bogu żywemu ze swojej doby?  

 Jak  przeżywasz niedzielę, która jest podstawowym świętem chrześcijańskim? Czy 
wiesz co to znaczy świętować? Co jest dla ciebie  najważniejsze w świętowaniu?  

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Jezu, daj mi odkryć czym jest świętowanie w życiu chrześcijanina. Pozwól mi odkryć sens  
i  świętowanie niedzieli. 

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

Actio (działanie) 

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia  jakiegoś konkretnego 
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?  



 

 

01.08.2015, sobota  

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ODKRYĆ SWÓJ WŁASNY ROK JUBILEUSZOWY 

Wyciszenie – zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę 

Lectio (czytanie) – przeczytaj: 

Księga Kapłańska  25, 1. 8-17 

zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył. 

Meditatio (powtarzanie) 

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się 
każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”. 

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z 
pomocy poniższego rozważania: 

 Rok jubileuszowy dla Izraelitów to rok, który łączy się z tak zwanym rokiem 
szabatowym, który obchodzono co 7 lat. Przepis o roku szabatowym nakazywał dawać 
ziemi odpoczynek, podobnie jak każdy szabat daje odpoczynek człowiekowi każdego 
siódmego dnia tygodnia. Po takich siedmiu latach szabatowych, czyli po 49 latach, 
następował rok jubileuszowy jako „rok pięćdziesiąty”.  Początek roku jubileuszowego 
był jednocześnie proklamacją uwolnienia ziemi  i człowieka, podarowaniem 
niespłaconego długu. 

 Istotą święta było przeżycie radości z faktu, że naród znajduje się w obecności Boga. 
Aby radość świąteczna była prawdziwa musi wypływać ze skruszonego i 
oczyszczonego serca. Tę postawę duchową przypomina na przykład Ps 80 (81). Jest to 
psalm o charakterze liturgicznym, hymn świąteczny. Prorocy protestują przeciw radości 
w przeżywaniu liturgii, jeżeli nie wypływa ona z czystego i wiernego Bogu serca: 
Nienawidzę, brzydzę się waszymi świętami. Nie będę miał upodobania w waszych 
świątecznych zgromadzeniach (Am 5, 21). 

 Aby święto było właściwie przeżywane, w tym rok jubileuszowy, potrzebujemy ducha 
nawrócenia, który prowadzi do zmiany myślenia i do oczyszczonego i skruszonego 
serca. Bez skruszonego serca nie potrafimy przebaczyć temu, który nas w jakis sposób 
skrzywdził. Grzech rani i niszczy nie tylko tego kto grzeszy, ale także innych, ponieważ 
ma wymiar społeczny. Rok jubileuszowy, to rok przebaczenia, ponieważ przebaczenie 
uwalnia duchowo siebie i innych. 

 Czy odkryłeś rok jubileuszowy w swoim życiu, jego znaczenie dla Ciebie, dla życia 
Twojego i Twoich bliskich? Czy prosisz o odkrycie tego roku w swoim życiu? 

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga) 

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być 
modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: 
Jezu, pozwól mi odkryć rok jubileuszowy w swoim życiu. Obdarz mnie darem wolności. 

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów. 

Actio (działanie) 

Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia  jakiegoś konkretnego 
działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?  



 

 

Aneks:  

CZYTANIA ROZWAŻANE W POSZCZEGÓLNYCH DNIACH 

TYGODNIA 

26.07.2015, niedziela – Ewangelia według św. Jana 6,1-15 

 
Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim 
wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. 
Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się 
święto żydowskie, Pascha. 
 
Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do 
Niego, rzekł do Filipa: „Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili?” A mówił 
to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. 
 
Odpowiedział Mu Filip: „Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby 
każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”. 
 
Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: 
„Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, 
lecz cóż to jest dla tak wielu?” 
 
Jezus zatem rzekł: „Każcie ludziom usiąść”. A w miejscu tym było wiele 
trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. 
 
Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; 
podobnie uczynił i z rybami rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, 
rzekł do uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. 
Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po 
spożywających, napełnili dwanaście koszów. 
 
A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: „Ten 
prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat”. 
 
Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać 
królem, sam usunął się znów na górę. 
 
 
 
 



 

 

27.07.2015, poniedziałek – Ewangelia według św. Mateusza 13, 31-35 

 
Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: „Królestwo niebieskie 
podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. 
Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest 
większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z 
powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach”. Powiedział im inną 
przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który 
pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko 
zakwasiło”. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez 
przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: 
„Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia 
świata”. 
 
 

28.07.2015, wtorek – Ewangelia według św. Mateusza 13, 36 - 43 

 
"Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego 
uczniowie i prosili Go:„wyjaśnij nam przypowieść o chwaście.  
On odpowiedział : tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. 
Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś 
synowie Złego.  
Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec 
świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala 
ogniem, tak będzie przy końcu świata.  
Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa 
wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą 
ich w piec rozpalony;  
tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak 
słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha”. 
 
 

29.07.2015, środa – Ewangelia według św. Jana 11, 19-27 

 
Wielu Żydów przybyło do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy 
zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. 
Maria zaś siedziała w domu. 
Marta rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. 
Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». 



 

 

Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». 
Rzekła Marta do Niego: «Wiem, że zmartwychwstanie w czasie 
zmartwychwstania w dniu ostatecznym». 
Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we 
Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we 
Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?». 
Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, 
Syn Boży, który miał przyjść na świat». 
 
 

30.07.2015, czwartek – Ewangelia według św. Mateusza 13,47-53 

 
Jezus powiedział do tłumów: 
„Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i 
zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na 
brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie 
przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród 
sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie 
zębów. 
Zrozumieliście to wszystko?” 
Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”. 
A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się 
uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze 
swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”. 
Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. 
 
 

31.07.2015, piątek – Księga Kapłańska 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37 

 
Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami: 
 
„Oto czasy święte dla Pana, zwołanie święte, na które wzywać będziecie 
w określonym czasie. W pierwszym miesiącu, czternastego dnia 
miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha dla Pana. A piętnastego dnia tego 
miesiąca jest Święto Przaśników dla Pana, przez siedem dni będziecie 
jedli tylko przaśne chleby. Pierwszego dnia będzie dla was zwołanie 
święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez siedem dni 
będziecie składali w ofierze dla Pana ofiarę spalaną, siódmego dnia 
będzie święte zwołanie, nie będziecie w tym dniu wykonywali żadnej 



 

 

pracy”. Potem Pan powiedział do Mojżesza: „Mów do synów Izraela i 
powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, którą Ja wam dam, i zbierzecie 
plon, przyniesiecie do kapłana snop jako pierwociny waszego plonu. On 
dokona obrzędu kołysania snopa przed Panem, aby był przez Niego 
łaskawie przyjęty. Dokona nim obrzędu kołysania w następnym dniu po 
szabacie. I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym 
przyniesiecie snopy na obrzęd kołysania, siedem tygodni pełnych, aż do 
dnia po siódmym szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie 
Panu nową ofiarę z pokarmów. Dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest 
Dzień Przebłagania. Będzie to dla was zwołanie święte. Będziecie pościć 
i będziecie składać Panu ofiary spalane. Piętnastego dnia tego siódmego 
miesiąca jest Święto Namiotów przez siedem dni dla Pana. Pierwszego 
dnia jest zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez 
siedem dni będziecie składać Panu ofiary spalane. Ósmego dnia będzie 
dla was zwołanie święte i złożycie Panu ofiarę spalaną. To jest uroczyste 
zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy.To są 
czasy święte dla Pana, na które będziecie dokonywać świętego zwołania, 
aby składać Panu ofiarę spalaną: ofiarę całopalną, z pokarmów, ofiarę 
krwawą i ofiarę płynną, każdego dnia to, co jest na ten dzień 
przeznaczone”. 
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Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj: 
„Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razj po siedem 
lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści 
dziewięć lat. Dziesiątego dnia, siódmego miesiąca zatrąbisz w róg. W 
Dniu Przebłagania zatrąbicie w róg w całej waszej ziemi. Będziecie 
święcić pięćdziesiąty rok, oznajmicie wyzwolenie w kraju dla wszystkich 
jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz, każdy z was powróci do 
swej własności i każdy powróci do swego rodu. Cały ten rok pięćdziesiąty 
będzie dla was rokiem jubileuszowym, nie będziecie siać, nie będziecie 
żąć tego, co urośnie, nie będziecie zbierać nieobciętych winogron, bo to 
będzie dla was jubileusz, to będzie dla was rzecz święta. Wolno wam 
jednak będzie jeść to, co urośnie na polu. W tym roku jubileuszowym 
każdy powróci do swej własności. Kiedy więc będziecie sprzedawać coś 
bliźniemu albo kupować coś od bliźniego, nie wyrządzajcie krzywdy jeden 
drugiemu. Ale odpowiednio do liczby lat, które upłynęły od jubileuszu, 
będziesz kupował od bliźniego, a on sprzeda tobie odpowiednio do liczby 



 

 

lat plonów. Im więcej lat pozostaje do jubileuszu, tym większą cenę 
zapłacisz, im mniej lat pozostaje, tym mniejszą cenę zapłacisz, bo ilość 
plonów on ci sprzedaje. Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden 
drugiemu. Będziesz się bał Boga twego, bo Ja jestem Pan, Bóg wasz!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  


